OUT 2017 # 182

/fusesc

Pensar e planejar o futuro
Em novembro os participantes e assistidos têm a
oportunidade de alterar o percentual de
contribuição e de benefício.

Recadastramento obrigatório de Assistidos e Pensionistas –
atenção ao prazo para evitar a suspensão de benefício - p. 03

Editorial

O seu futuro depende
das suas atitudes hoje

Enquanto a
longevidade aumenta
e o cenário
econômico apresenta
instabilidade, o
melhor é sempre
analisar o contexto e
planejar.

O momento é de reﬂexão. Os par cipantes e assis dos tem,
durante o mês de novembro, a importante tarefa de analisar seus
percentuais de contribuição e de re rada de bene cio respec vamente. Enquanto a longevidade aumenta e o cenário
econômico apresenta instabilidade, o melhor é sempre analisar o
contexto e planejar.
Quem está aposentado deve levar em consideração que quanto
maior o percentual de re rada, mais rapidamente a reserva pode se
esgotar. Já quem está na a va deve ter em mente que a patrocinadora
acompanha a sua contribuição em até 7% sobre o salário de
par cipação, ou seja, contribuir com menos do que este percentual é
perder o excelente bene cio da contrapar da oferecido pela empresa
em que trabalha, deixando também de ter uma renda maior no
futuro.
Ainda que não seja possível adaptar os percentuais ao ideal
planejado neste momento, é importante traçar um plano e ir revendo
o percentual, a cada ano, ﬁcando de olho na economia, longevidade,
aumento da família e preparo para situações emergenciais que
possam vir a acontecer.
Para isto, acompanhe as no cias da Fusesc, que trazem tanto a
expecta va de rentabilidade quanto as lâminas com informações
atualizadas de cada plano, mensalmente. No site da En dade, você
também encontra ar gos sobre ﬁnanças e outros assuntos
interessantes que podem ajudar a realizar seu planejamento, seja ele
de assuntos do dia a dia ou até de uma viagem, por exemplo.
Além disso, no site do programa de educação ﬁnanceira e
previdenciária da Fundação, o portal A Escolha Certa, são publicadas
no cias, vídeos, concursos, planilhas e ferramentas que ajudam na
busca por uma vida com saúde ﬁnanceira.
Aproveite todas essas ferramentas de consulta e conhecimento
para planejar o que você deseja!
Tenham uma ó ma leitura!
A Diretoria Execu va

www.fusesc.com.br
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0800 48 3000

central@fusesc.com.br

Recadastramento

Recadastramento obrigatório de Assistidos e Pensionistas

atenção ao prazo para evitar a suspensão de benefício

Data de início

Modalidade

Retorno

Prazo Final

05/07/2017

Pensionistas na forma de bene cio em Renda Vitalícia, Planos MFI, MFII e
Plano I.

10/08/2017

10/09/2017

10/08/2017

Aposentados na forma de bene cio em Renda Vitalícia Plano I.

14/09/2017

14/10/2017

14/09/2017

Aposentados na forma de bene cio em Renda Vitalícia Plano I.

18/10/2017

18/11/2017

18/10/2017

Aposentados na forma de bene cio em Renda Vitalícia, Planos MFI e MFII.

23/11/2017

23/12/2017

23/11/2017

Aposentados e Pensionistas na forma de bene cio em Renda % Saldo de
Conta, Plano MFII.

26/12/2017

26/01/2018

15/01/2017

Aposentados e Pensionistas na forma de bene cio em Renda % Saldo de
Conta, Plano I.

28/02/2018

28/03/2018

05/03/2018

Aposentados e Pensionistas na forma de bene cio em Renda % Saldo de
Conta, Plano MFI.

06/04/2018

06/05/2018

Lembramos que a Ficha já está preenchida com os
dados constantes no cadastro da Fundação. Os dados
devem ser conferidos e, em caso de alteração, é
necessário encaminhar também a cópia auten cada
dos documentos comprobatórios.
Com ou sem alteração de dados, obrigatoriamente
a Ficha deve ser assinada, reconhecida em cartório
por “AUTENTICIDADE” e enviada à Fusesc pelos
Correios, onde deverá ser u lizado o envelope de
porte pago – que não gera custos. Se preferir, a Ficha
de Atualização Cadastral – Fusesc pode ser entregue
p e s s o a l m e n t e n a E n d a d e , n a C e n t ra l d e

Enviados

Conforme vem sendo divulgado nos meios de comunicação da En dade, está sendo realizado desde
julho o Recadastramento obrigatório de Assis dos e Pensionistas. O recadastramento é uma importante
proteção aos Planos de Bene cios, pois evita fraudes e garante a segurança das informações para
realizar a gestão. Por sua importância, é uma exigência legal, pois com base nos dados cadastrais a
Fusesc presta informações à Receita Federal do Brasil e à Superintendência Nacional de Previdência
Complementar (Previc).
A ação está sendo feita por etapas e tem sido muito bem sucedida. A Carta Explica va e a Ficha de
Atualização Cadastral – Fusesc já foram encaminhadas para os quatro primeiros grupos conforme o
cronograma abaixo. O retorno da documentação dos dois primeiros grupos, até o momento, foi de 90%. Os 10% que ainda
não encaminharam a documentação veram retenção do bene cio, até regularizarem a sua situação cadastral.
Todos devem, obrigatoriamente, fazer o Recadastramento. Conﬁra o prazo de seu grupo:

Atendimento. Desta forma, não haverá a necessidade
do reconhecimento de ﬁrma, basta apresentar
documento de iden ﬁcação.
O não recebimento do formulário assinado pode
ocasionar a suspensão do bene cio até que a
situação seja regularizada:
Dias de atraso
até 30 dias
de 31 até 60 dias
de 61 até 90 dias
a par r de 91 dias

Percentual de suspensão do bene cio
30%
60%
90%
100%

Em caso de dúvidas, a equipe técnica da Área de Comunicação e Relacionamento está sempre pronta para
ajudar, basta ligar na Central de Atendimento pelo telefone 0800 48 3000 ou e-mail central@fusesc.com.br.
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Alteração

Alteração do percentual de
contribuição e de benefício

D

e 1º a 30 de novembro os par cipantes tem a oportunidade de alterar o percentual de contribuição ao plano e os
assis dos, que recebem na forma de percentual do saldo de conta, podem alterar o percentual de re rada do
bene cio.
O período é ideal para reﬂexão. É preciso ter em mente que a revisão precisa levar em conta: a longevidade – que está
cada vez maior, a situação ﬁnanceira familiar, o acompanhamento do retorno dos inves mentos do plano e as possíveis
oscilações do mercado ﬁnanceiro. Assim, a decisão de alterar ou manter o percentual será tomada com mais tranquilidade.

O novo percentual solicitado entrará em vigor a partir de janeiro de 2018.
Caso você não queira alterar, o percentual atual será mantido para o exercício 2018.
Os par cipantes na a va devem levar
alguns fatores em consideração:
u A empresa patrocinadora acompanha a sua
contribuição em até 7% sobre o salário de
par cipação. Exempliﬁcando: você contribui com 7% e
a patrocinadora ainda lhe dá mais 7%, portanto, na
prá ca, você está ganhando dinheiro da empresa para
garan r a sua aposentadoria complementar! Que
outro inves mento no mercado oferece isso?
Nenhum! Se ainda não está em 7%, ﬁca fácil perceber
que aumentar a contribuição é sempre um excelente
negócio.
u Quanto maior a contribuição para o plano maior
será o bene cio recebido. Com a evolução na carreira,
realizar a contribuição adicional, acima dos 7%,
possibilitará que você se aposente com um bene cio
próximo aos úl mos salários da a va, evitando uma
queda brusca em seu padrão de vida.
u Existe a grande vantagem da dedução da base de
cálculo do Imposto de Renda até 12%, que incide
tanto sobre as contribuições mensais quanto as
adicionais (na declaração no modelo completo).
u A qualquer momento é possível realizar aportes

para aumentar a sua reserva. Um abono, o 13º salário,
um recurso extra que você tenha a receber, tudo isso
ajuda a compor a sua reserva previdenciária futura.
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Para alterar existem três canais:
Internet - A alteração de percentual pode ser feita no www.fusesc.com.br, até o dia 30/11, em três passos:
1 - Acesse a área de Autoatendimento, com o seu CPF e senha. Caso ainda não possua uma senha cadastrada, basta
clicar em Como Cadastrar e gerar uma senha.
2 - Após fazer o acesso, clique no botão Alteração. Os par cipantes devem selecionar Alteração de Percentual de
Contribuição. Os assis dos devem selecionar Alteração de Percentual de Bene cio.
3 - Leia as instruções iniciais na tela e escolha o percentual desejado. Clique no botão Conﬁrmar.
Telefone - Ligue até 30/11 para a Central de Atendimento da Fusesc no telefone 0800 48 3000 e informe o percentual
de alteração desejado, os atendentes realizarão o procedimento diretamente no sistema.
Presencialmente - Ir até a Central de Atendimento na sede da Fundação, até 30/11, e informar o percentual de
alteração desejado, os atendentes orientarão a realizar o procedimento.

Em caso de dúvidas, ligue para a Central de Atendimento da Fusesc no 0800 48 3000, a ligação é gratuita.

Os assis dos devem lembrar que:
u O percentual de recebimento do bene cio a ser escolhido é

entre 0,5% a 1% ao mês.
u É importante acompanhar o histórico de rentabilidade do
plano (os dados estão disponíveis no site da Fusesc) e as
oscilações do mercado ﬁnanceiro, que impactam diretamente na
rentabilidade de forma posi va ou nega va.
u O aumento da longevidade deve ser considerado, as pessoas

vivem mais que no passado e por isso podem precisar de recursos
por mais tempo.
u Cenário econômico em 2018: a expecta va dos agentes econômicos

para os mercados ﬁnanceiros é de que haja con nuidade na queda dos
juros básicos da economia (SELIC) e que a inﬂação se acomode, podendo haver
um aumento da oscilação de mercado, como tradicionalmente ocorre em anos
eleitorais.
A perspec va é encerrar 2018 com uma taxa básica de juros próxima de 7 %
a.a. ou 0,57% a.m., cuja inﬂação é projetada em torno de 4 % a.a.
A Polí ca de Inves mentos da Fusesc busca preservar da melhor forma a
rentabilidade dos Planos de Bene cios, sempre avaliando as opções de
inves mentos para aproveitar as boas oportunidades de aplicações e agregar
rendimentos posi vos à cota mensal dos Planos. Porém, como os fatores
econômicos citados acima impactam nos inves mentos de forma geral,
ressaltamos a importância de avaliar o cenário para mensurar as suas re radas
mensais de bene cio para o próximo exercício.
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Educação Financeira

Mudança de hábitos
tenha uma relação saudável com o dinheiro

A

falta de autoconhecimento, propósitos e obje vos
claros de vida são os alguns dos elementos que
podem contribuir para o crescimento do
consumismo, fazendo com que a pessoa gaste mais e
acabe perdendo o controle das contas. Com um ritmo de
vida cada vez mais rápido, o imedia smo toma conta e
acaba virando o principal obstáculo para uma vida
ﬁnanceira saudável.
Tantos anos construindo hábitos não saudáveis
ﬁnanceiramente podem acabar desanimando uma
mudança, mas assim como tudo na vida, é preciso
paciência e trabalho duro para mudar os hábitos. Uma das
primeiras ações é a reavaliação do padrão de vida, é
preciso pensar e pesar o que é mais importante. Muitas
vezes entramos, em uma ro na automá ca onde parece

ser necessário trocar de carro todos os anos, comprar o
úl mo modelo de smartphone ou renovar as peças de
roupa a cada estação.
Ao fazer a análise da sua realidade, você pode perceber
que a sua vida não está tomando o rumo que gostaria, não
se culpe por isso. Apenas pare, pense e aceite a
responsabilidade de mudar qual rumo sua vida deve tomar
daqui para a frente.
A par r deste ponto entra algo importante: sonhar. Os
sonhos podem mudar com o passar de anos, aumento ou
divisão da família, entre outros mo vos. Ma, são eles que
nos movem, fazendo com que o consumo imedia sta
perca a sua força. Uma boa estratégia é estabelecer três
sonhos (de curto, médio e longo prazo) e ver o quanto
precisa poupar mensalmente para realizar cada um deles.

Para conseguir realizar o que deseja, experimente ferramentas até encontrar a que
se adapta melhor às suas necessidades. No site do nosso programa A Escolha Certa
- www.aescolhacerta.com.br - estão disponíveis planilhas e links para aplica vos
que podem auxiliar no planejamento. Além disso, repense sempre, seja a
compra realizada automa camente, os serviços que paga e não u liza, o
hábito de almoçar em certo restaurante todos os dias, e até mesmo coisas
mais signiﬁca vas, como a necessidade de con nuar tendo um veículo.
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Fusesc

INFORMATIVO DA FUNDAÇÃO
CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
Entidade associada à Abrapp, Sindapp, ICSS e ASCPrev.
Patrocinadoras: Banco do Brasil, Badesc, Bescor, Codesc,
Fusesc e Caixa de Assistência SIM.

Reajuste das aposentadorias

e pensões vitalícias

E

m setembro de 2017 as aposentadorias e pensões vitalícias pagas pela
Fusesc nos Planos de Bene cios I, Mul futuro I e Mul futuro II foram
reajustadas pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor –
INPC, do IBGE, apurada no período de setembro/2016 a agosto/2017, com sua
aplicação de acordo com a data de início do bene cio. Conﬁra:

Data de início do bene cio

Reajuste (%)

setembro/16
outubro/16
novembro/16
dezembro/16
janeiro/17
fevereiro/17
março/17
abril/17
maio/17
junho/17
julho/17
agosto/17

1,73%
1,65%
1,48%
1,41%
1,26%
0,84%
0,60%
0,28%
0,20%
-0,16%
0,14%
-0,03%

CONTATO
Rua Dom Jaime Câmara, 217
CEP 88015-120 - Florianópolis - SC
Fone: (48) 3251-9333
Central de atendimento:
0800 48 3000 (ligação gratuita)
www.fusesc.com.br
central@fusesc.com.br
www.facebook.com/fusesc
CONSELHO DELIBERATIVO
Efetivos
Carlos Eduardo Pitz - Presidente
Rafael Lanznaster
Evelise de Andrade Meyer Sandri
Jesualdo de Araujo
Odinir Bonissoni
José Carlos da Silva
Suplentes
Kleberson Luiz Isensee
Anderson dos Santos
Romeu Afonso de Barros Schutz
Romildo Neuenfeld
Luciana Carlos Geroleti
DIRETORIA EXECUTIVA
José Manoel de Oliveira - Diretor Superintendente
Marcos Anderson Treitinger - Diretor Financeiro
Aroldo Benjamin Ouriques Filho - Diretor Administrativo
e de Seguridade
CONSELHO FISCAL
Titulares

38º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão
Diretores e conselheiros da Fusesc par ciparam da 38ª edição do Congresso
Brasileiro dos Fundos de Pensão, promovida pela Associação Brasileira das
En dades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), entre 04 e 06 de
outubro, em São Paulo/SP, no Transamérica Expo Center. O evento trouxe como
tema “Uma Nova Realidade: Previdência Complementar para Todos”
A Fusesc foi representada no congresso por José Manoel de Oliveira, Diretor
Superintendente da Fusesc e Presidente da ASCPrev (Associação Catarinense
das En dades Fechadas de Previdência Complementar), Francisco Carlos de
Oliveira - Presidente do Conselho Fiscal, José Carlos da Silva e Odinir Bonissoni
membros do Conselho Delibera vo, Marcos Anderson Trei nger - Diretor
Financeiro), Ernesto Mon beller Filho - Gerente de Inves mentos, José Luiz
Dias - Gerente de Seguridade e João Carlos Silveira dos Santos - Gerente de
Contabilidade.

Francisco Carlos de Oliveira - Presidente
Sérgio Aristides Slongo
Pedro Bramont
José João Tavares
Suplentes
Roberto Dias Junior
João Alcides Calliari Filho
Fernanda de Figueiroa Freitas Neves
Dalcinei Martins

Expediente
Coordenação na Fusesc: Carolina Pereira Simões
Produção: Frente Comunicação
Jornalista responsável: Simone Rabuske (SC-00908 JP)
Tiragem: 6.800 exemplares
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A Escolha Certa

Fique por dentro das ações do Programa A Escolha Certa

D

esenvolvido pelas en dades que fazem parte da
ASCPrev, entre elas a Fusesc, o Programa de
Educação Financeira e Previdenciária, A Escolha
Certa difunde os conceitos da previdência complementar,
promove a educação e a conscien zação ﬁnanceira e
es mula a poupança de longo prazo. O projeto, que antes
seria desenvolvido individualmente por cada en dade,
passou a ser integrado, possibilitando maior amplitude na
troca de experiências e um custo mais baixo para as
en dades envolvidas. A criação também atende a
Recomendação nº 1/2008, do Conselho de Gestão
Previdenciária Complementar (CGPC).
O conteúdo do programa inclui um Portal www.aescolhacerta.com.br, página no Facebook, aulas,
vídeos, concursos, simuladores e ações de educação
ﬁnanceira e previdenciária.

Dia das Crianças - Entre setembro e outubro o programa
promoveu o concurso cultural "Poupar: Papo de família".
Todas as crianças interessadas, de 5 a 10 anos, deveriam
enviar um vídeo, por intermédio de um adulto maior de
18 anos par cipante, assis do ou não par cipante,
vinculados as en dades que fazem parte do Programa.
Primeiro os pais deveriam conversar com os seus ﬁlhos
sobre porque é importante poupar. Depois, as crianças
deveriam explicar em suas próprias palavras o que
signiﬁca poupar em um vídeo de 30 segundos.
Todas as crianças par cipantes receberão um brinde
personalizado. Foi selecionado um par cipante por
en dade que receberá um jogo da mesada para es mular
a educação ﬁnanceira infan l, o critério de avaliação foi
cria vidade, temá ca e mensagem. Os vencedores serão
divulgados em breve.

[ ] Mudou-se
[ ] Falecido
[ ] Desconhecido
[ ] Ausente
[ ] Recusado
[ ] Não Procurado [ ] Endereço Insuiciente
[ ] Não Existe Nº Indicado
[ ] Fora Perímetro Entrega
[ ] Zona Rural
[ ] Outros
[ ] Informação Prestada pelo Porteiro ou Síndico
Reintegrado ao Serviço Postal em ...../......./........
Em......../.........../............
__________________________
RESPONSÁVEL

Indicadores Financeiros

Plano de Benefícios I



































































   
   
   
   
   
   
   
   
















































































































 






















 














 














 











 




























Indicadores Seguridade

Plano de Benefícios I


































Indicadores do Plano de Benefícios I - Setembro/2017
Patrimônio
do Plano

Superávit
do Plano

Pagamento
de Benefícios

Participantes

Aposentados

Pensionistas

Total

R$ 672.017.405,05

R$ 56.799.020,36

R$ 4.736.974,00

3

967

431

1401









































































































































Indicadores Financeiros

Plano Multifuturo I
























































   
   
   
   
   
   
   
   



















































































































 






















 








 

















 













 







































Indicadores Seguridade

Plano Multifuturo I







































Indicadores do Plano Multifuturo I - Setembro/2017
Patrimônio
do Plano

Superávit
do Plano

Pagamento
de Benefícios

Participantes

Aposentados

Pensionistas

Total

R$ 1.186.458.465,59

R$ 46.240.960,17

R$ 6.791.754,16

2.272

3.312

120

5.704


















































































































































Indicadores Financeiros

Plano Multifuturo II
























































   
   
   
   
   
   
   
   
















































































































 






















 








 

















 













 







































Indicadores Seguridade

Plano
Multifuturo II



































Indicadores do Plano Multifuturo II - Setembro/2017
Patrimônio
do Plano

Superávit
do Plano

Pagamento
de Benefícios

Participantes

Aposentados

Pensionistas

Total

R$ 267.833.655,38

R$ 11.475.002,38

R$ 1.058.122,07

237

198

9

444











































































































































